
 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 14. 02. 2017 o 18, 00 hod. 

v sále kultúrneho domu. 

 

I./2017 

Pod. č. 196/2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 ods. 1 zákona NR SR 

č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia sa zúčastnilo 6 poslancov, čím bolo 

uznášania schopné. Poslanec František Horváth, Pavol Čavojský a poslankyňa Ing. Henrieta 

Gebrlínová svoju neprítomnosť ospravedlnili. 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie: Peter Beňo, Tibor Lacko, Martina Píšová, overovatelia: Jozef 

Bilka a Ing. Eva Foltánová, sčitátor: Richard Pišťánek, zapisovateľka: Daniela Horváthová 

3. Kontrola uznesenia z posledného OZ 

4. Vypísanie voľby hlavného kontrolóra obce 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 

Starostka obce Ing. Helena Čavojská zahájila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala 

prítomných a oboznámila ich s programom. Prednesený program bol jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za:  6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Do návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov podľa schváleného programu. Tento 

návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 3 

Starostka uviedla, že z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 12. 

2016 nebolo prijaté žiadne  ukladacie uznesenie. 

 

 

 



K bodu č. 4 

V tomto bode starostka oznámila potrebu vyhlásenia voľby na hlavného kontrolóra. Uviedla 

minimálne požiadavky a podmienky pre túto funkciu a to úplné stredoškolské vzdelanie a čistý 

výpis z registra trestov. Uviedla návrh na voľbu hl. kontrolóra ku dňu 28. marec 2017 so zvolaním 

mimoriadneho zastupiteľstva. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje 

 

V zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce 

Poruba. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

Postup voľby hlavného kontrolóra obce Poruba. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5 

 V tomto bode starostka informovala, že na obec bola doručená žiadosť od firmy PETIC 

kvetinárstvo a pohrebníctvo, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu na zabezpečovanie pohrebných 

služieb, o zvýšenie sadzby za služby vykopanie jednohrobu z pôvodných 112, 90€ na 155,00€ s 

DPH a prehĺbený hrob z pôvodných 142, 78€ na 180,00€ s DPH. Žiadosť tvorí prílohu k zápisnici. 

Starostka vyzvala poslancov aby sa k predloženej žiadosti vyjadrili. Pán poslanec Beňo vyjadril 

svoj súhlas o zvýšení sadzieb, pretože s prístupom firmy PETIC je veľmi spokojný a svoju prácu 

vykonávajú na úrovni. Poslanci zvýšenie sadzieb jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 



schvaľuje  

Žiadosť Miroslavy Peticovej – pohrebné služby o navýšenie odmeny za výkop hrobov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

- v tomto bode ďalej starostka uviedla nové informácie od Ing. Rakšanyho ohľadne 

Kanalizácie, ktorý podal informáciu, že kanalizácia je ohrozená z dôvodu vzniknutých 

sporov v obci Lazany 

- ďalej informovala, že prebieha verejné obstarávanie na výmenu a rozšírenie verejného 

osvetlenia v našej obci 

- tiež informovala o Zimných slávnostiach Hornonitria, ktoré sa začali dňa 04. 02. 2017 

výstavou p. Boženy Tomanovej v Nitrianskom Pravne. V ten istý deň vystúpili spevácke 

zbory v Pravenci. Slávnosti pokračovali dňa 12. 02. v našej obci, kde sa predviedli detské 

folklórne súbory. Dňa 18. 02. 2017 bude v Poluvsí „Pamätnica J. Strečanského“. V Tužine 

dňa 25. 02. 2017 sa budú konať „Súzvuky“ , kde vystúpi aj náš spevokol Roveň a slávnosti 

budú ukončené dňa 04. 03. 2017 v Malinovej, kde predvedú svoje zručnosti remeselníci. 

- V tomto bode tiež informovala, že dňa 18. 02. 2017 pôjde našou obcou Fašiangový sprievod 

organizovaný DHZ Poruba v spolupráci s Obecným úradom a následne 28. 02. 2017 sa 

uskutoční pochovávanie basy, na ktorú všetkých srdečne pozýva. 

- V tomto bode tiež Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 

2016, ktorá tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

V tomto bode sa prerokovával Pasport dopravy v našej obci z dôvodu podania žiadosti Ing. Tótha 

o osadenie dopravného zrkadla na križovatke pri „dobrotke pajte“ . Starostka uviedla, že zrkadlo 

bolo zakúpené, ale pre jeho správne osadenie je potrebné vykonať rozšírenie Pasportu na danej 

križovatke, čo predstavuje finančný náklad vo výške 190,00€. Vyzvala poslancov aby vyjadrili svoj 

názor. Pán poslanec Lacko vyjadril svoj nesúhlas s vykonaním Pasportu. Poslanec Beňo uviedol, že 

pri dodržiavaní už osadených značiek je križovatka prehľadná. Poslanec Pišťánek uviedol, aby si 

pán Ing. Tóth objednal vlastného dopravného inžiniera.  Nakoniec poslanci rozšírenie Pasportu 

dopravy schválili. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

Rozšírenie Pasportu dopravy na križovatke pri „dobrotke pajte“ v cene 190,00€. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

   

V diskusií sa pán Miroslav Gaman opýtal ako to vyzerá s obnovou telocvične. Starostka uviedla, že 



zatiaľ nebola vypísaná žiadna výzva na fondy a rekonštrukciu by sme museli realizovať len 

prostredníctvom úveru. V banke je potrebné zistiť aké sú pre obec možnosti. 

V diskusií tiež uvidela pani poslankyňa Píšová, že by bolo vhodné opraviť jamy pred miestnym 

kostolom. 

 

K bodu č. 7 

Pán poslanec Peter Beňo prečítal návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne 

schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 

         V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 19:16 hod. 

 

 

 

 

 

         Ing. Helena Čavojská 

                         starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:                  Zapísala:                                    

Ing. Eva Foltánová        Daniela Horváthová 

Jozef Bilka 


